
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

S& 25 6/BC-UBND Quáng Tn, ngày 22 tháng 11 nám 2022 

BAO CÁO 
Quyt toán thu, chi các qu5? tài chInh nhà nu'óc 
ngoài ngân sách do cap tinh quãn 1 nám 2021 

Th%rc hin quy djnh cüa Lu.t Ngân sách nhà nuâc nam 2015, Nghj djnh so 
163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so 
diêu cüa Lut Ngãn sách nhà nrnc, Ngh djnh so 31/2017/ND-CP ngày 23/3/20 17 
cüa Chinh phü ban hãnh quy chê 1p,thâm tra, quyêt djnh kê hotch tài chinh 05 näm 
dja phuong, kê hoach  dâu tu cong trung hn 05 näm dja phucing, kê hoch tâi chInh - 
ngãn sách nhà nii6c 03 nàm dja phi.rang, dir toán và phân bô ngãn sách dja phuong, 
phê chun quyêt toán ngân sách dja phucing hang näm; 

UBND tinh báo cáo HDND tinh v Quyt toán thu, chi các qu5 tài chInh 
nhà nuóc ngoài ngân sách do cap tinh quãn 1 näm 2021 nhix sau: 

I. PHAM VI BAO CÁO: 

Báo cáo quyt toán thu, chi các qu5 tâi chInh nhà nuâc ngoài ngãn sách do 
cap tinh quãn 1 näm 2021 theo quy djnh t?i  khoan 51  Diêu 12 Nghj djnh s 
163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü, Diêu 72 Nghj djnh s6 
31/2017/ND-CP ngày 23/3/2017 cüa ChInh phil 

II. QUYET TOAN THU, CHI CÁC QU TA! CHiNH NHA NTfOC NGOAI 
NGAN SACH NAM 2021 

1. Tong quan v các qu5' tài chinh nba nu'óc trên dla  bàn tinh 

Theo quy djnh, cci quan Trung ucmg có thm quyn và UBND quyt djnh 
thành 1p qu, ban hành diêu 1 qu quy djnh ye to chirc, hot dng và quy ché 
quãn 1, si'r diing qu theo quy djnh cüa pháp lut hin hành có lien quan. 

Miic dIch, tInh cht và phim vi hoat dng cüa các Qu5 tâi chinh khá da dng 
và nhiéu lTnh vi1c khác nhau, nhu: Qu cCru trcl; Qu ho trçl nOng dan; Qu5 báo v 
phát triên thng; Qu phát triên dat; Qu5 khuyên h9c; Qu5 den on, dáp nghia. . .Vê Co 

b các qu5 sau khi thành 1p, dêu có quy djnh riêng ye chê d quãn l tâi chInh và 
hot dng dc 1p tuong dôi vói NSNN. Dông thèi, là kênh tâi chInh, tIn dung ho trq 
them nguôn von thrc hin các miic tiêu phát triên kinh te- xa hi, giãm nghèo, ho trq 
an sinh xâ hi trén dja bàn tinh. 

N.m 2021, tren dja bàn tinh có 17 qu tài chInh nhà nuóc dang hot dng. 
Các qu5 tài chinh nhà nuóc ducic thành 1tp vâi quy mô, tInh chat và phm vi hot 
dng trên cija bàn tinh, phü hçip theo các quy djnh hin hành và tInh hmnh thirc tê ti 

C quan quán 1' qu do dja phtrcng quan 1 báo cáo So Tài chinh tmnh hInh thirc hin k hoach tài chfnh, k 
hoach tài chInh näm sau và quyét toán thu, chi qu5' dé thng hcip báo cáo Uy ban nhân dan dê báo cáo HOi  dông 
nhân dan cp tinh c11ng vOl báo cáo dr toán và quyét toán nân sách dja pIiwng. 
2  NOi dung báo cáo quyêt toán ngân sách dja phrong bao gom báo cáo tinh hInh thirc hin các qu9 tài chInh nhà 
nuOc ngoai ngân sách cOa dja phuxing. 
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dja phucing, dam bão than thu the quy djnh cüa pháp 1ut v mvc  tiêu, phim vi và 
các lTnh vrc ho.t ctng. 

Tng s dir dau nàm 2021 cüa các qu9' là 326.225 triu dng3; Trong d?, chü 
yéu là 03 qu5 có so dir lan: Qu5' phát triên dat tinh 194.25 1 triu dông, chiêm t l 
59,55%; Qu ciru trg 65.202 triu dông, chiêm t l 20%; Qu5 bào v phát triên ±ng 
32.562 triu dông chiêm t' 1 9,98%. 

Thijc hen nm 2021, thng s thu các qu là 345.931 triu dng, trong dO ngân 
sáeh dja phiwng cap và ho trçi là 195.207 triu dông, gôm: Qu Phát triên dat tinh 
179.687 triu dông; Qu khám chita bnh cho ngithi ngheo 14.000 triu dông; Qu5' 
ho trg phát triên hgp tác xã 1.000 triu dông; Qu bão trg tré em 520 triu dông. 

Tng si clii các qu5? là 145.166 triu dng; Chênh lch thu - ch14  trong nm 
cüa các qu5 là 200.765 triu dông. So dir nguôn den 3 1/12/2021 là 526.990 triu 
dOng; Trong do, chü yéu là Qu5' phát triên dat tinh 40?. 100 triu dông (chiêm t l 
77,63%); Qu Bão vva phát trién thng 40.754 triu dông (chiém t 1 7,73%); Quy 
Ciru trçr 3 8.549 triu dOng (chiêm t 7,31%). 

2. Chi tit quyt toán thu, chi các qu tài chInh nhà ntr&c ngoài ngãn sách 
nám 2021: 

, ..X A 9 2.1. Quy phat trien dat tmh: 
Qu phát trin dt tinh dirge thành 1p  theo Quyt djnh s 23/201 1/QD-

UBND ngày 23/8/2011 cüa UBND tinh. Tuy nhiên, tr khi thành !p den nàm 2016, 
do không dirge bô tn nguôn vOn theo quy djnh nên Qu5 phát tniên dat tinh chira di 
vào hot dng. 

Ngày 15/02/2017, UBND tinh ban hành Quyt djnh s 01/201 7/QD-UBND 
ngày 15/02/2017 ye vic diêu chinh chi'rc n.ng, nhim vii, co câu to chuc, co ché 
hot dng, nguôn von Qu5 phát triên dat tinh; Quyêt djnh so 187 1/QD-UBND ngày 
10/7/2017 ban hành Diêu 1 ye to chüc, hot dng và Quy ché quãn 1, sfr diing Qu 
phát triên dat tinh. 

Nhim vçi cüa Qu: Thirc hin lrng vn cho T chüc phát trin qu dat và các 
to chuc khác theo quyêt djnh cüa eo quan nhà nuâc có thâm quyén dé thirc hin vic 
bôi thu&ng, giãi phóng mt bang và to qu5 dat theo quy hoach,  kê hoach str ding 
dat dâ dirge co quan nhà nuOc có tham quyên phé duyt theo quy djnh và thrc hin 
cáe nhim 

vv 
khác theo quy djnh tai  Diêu 4, Quyêt djnh so 187 1/QD-UBND ngày 

10/7/2017 cüaUBND tinh. 

S dir d.0 nàm 2021 cüa Qu Phát trin dt tinh 194.25 1 triu dng. Trong 
näm 2021, tOng nguôn von dirge bô sung cüa qu 228.33 5 triu dông, tong so clii 
qu5r là 13.486 triu dông. So dir nguôn den 31/12/2021 là 409.100 triu dông. 

2.2. Qu5 vi ngtrOi nghèo: 

Ti BáO cáo So 218/BC-UBND ngáy 16/11/2021 cOa UBND tinh báo cáo tinh hinh thrc hin k hoch tài 
chfnh nàm 20120 cüa các qu5' tài chInh nhà nuâc ngoài ngân sách do cp tinh quán 1, sO dix các qu9 dOn th?yi 
diem 3 1/12/2020 là 302.805 triu dong. Nguyen nhân chênh lch so vài so lieu ti báo cáo nay do mt sO qu 
báo cáo sO lieu tinh hinh thirc hin ké hoach tài chinh nArn 2020 chtra chInh xác, trong dO, chenh lch lan nhAt là 
Qu cthi tr (SO dix sau khi xác djnh 1aj  là 65.202 triu dông, cao hon tai thai diem báo cáo nAm 2021 là 22.827 
triu dOng). 

Chênh lch gifla tong nguôn von phát sinh trong näm so v&i tong si dimg nguOn von trong nãm là 345.931 
triu dOng — 145.166 triu dOng = 200.765 triu dông ('khOng górn so dw nguOn näm trithc,. 
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Qu5vI ngithi nghèo dixçic thành 1p theo Quyt djnh cüa Uy ban Trung ixmg 
M.t trn To quôc Vit Nam; Cong tác vn dng nguôn thu, sir ding và quãn l qu 
theo Quyêt djnh so 1 198/QD-MTTW-DCT ngày 29/12/2016 cüa Doãn Chü tjch Uy 
ban Trung uong Mt trn To quôc Vit Nam, Thông lii sO 103/2018/TT-BTC ngày 
14/11/2018 cüa B Tài chinh hixng dn ké toán áp diing cho Qu5' "VI ngithi nghèo". 

S du du nám 2021: 1.843 triu dng; Thirc hin nàm 2021, tng s thu cüa 
qu5' là 12.710 triu dOng; Tong so chi qu là 11.159 triu dông; So du nguOn den 
31/12/2021 là 3.393 triudông. 

2.3. Qu5 khuyn h9c: 
Qu5 di.rçic thnh ltp theo Quyt djnh s 1 185/QD-UB ngày 12/6/2002 cüa 

UBND tinh Quãng Trj ye vic thành l.p Qu5' khuyên h9c tinh; Diêu l Qu duçrc 
ban hành theo Quyet djnh so i 848/QD-UBND ngày 09/10/2012 cüa UBND tinh 
(thay the Quyêt djnh so 481/2003/QD-UB.vx ngày 18/3/2003). Qu ducic hinh thành 
tir nguôn huy dng lông hâo tam cüa các tp the, cá nhan, nguOn h9c bong ttr Hi 
Khuyên h9c tinh. 

S dii d.0 narn 202 1:1.456 triu dng; Thirc hin nm 2021, tng s thu cüa 
qu là 5.188 triu dông; TOng so ehi qu là 4.491 triu dông; So dii nguOn den 
31/12/2021 là 2.153 triudông. 

2.4. Qu5 Phát trin khoa h9c và cong ngh: 
Qu5 duçic thãnh 1p theo Quyt djnh s 283 8/QD-UBND ngày 07/11/2016 

cüa UBND tinh ye vic thành 1p và ban hành Diêu 1 to chüc và hoat dng cüa Qu 
phát triên khoa hçc và cong ngh tinh Quâng Tn (trên co sr to chüc 1.i Qu phát 
triên khoa hçc và cOng ngh duge thành 1p theo Quyet djnh 1484 /QD-.UBND ngày 
11/08/2008 cUa UBND tinh). Quy ché quãn l tâi chmnh cüa qu5 thirc hin theo 
Quyêt djnh sO 818/QD-UBND ngày 21/4/20 17 cüa UBND tinh. 

S dii du näm 2021: 1.555 triu dng; Thrc hinnàm 2021, tng s thu cüa 
qu5 là 30 tniu dOng; TOng sO chi qu là 16 triu dông; SO dii nguOn den 31/12/2021 
là 1.569 triu dông. 

2.5. Qu5' h trç phát triên hçrp tác xã: 

Qu h trçl phát trin HTX tinh diiqc thãnh l.p theo Quyt djnh so 425!QD-
UBND ngày 17/3/2009 cüa UBND tinh, vài chirc näng nhim vii chInh là ho tr? 
them nguOn l%rc tài chinh cho hçp the xâ, tO hçip the, lien hip hçp the xã dâu tu ma 
rng, phát triên các hoat dng san xuât, kinh doanh, djeh viii; xay dirng và nhân rng 
mO hinh hcip the xã diên hinh tiên tiên, ... gop phân tIch circ thrc hin thäng lçri 
nhim vii kinh tê - xâ hi ti dja phixang. Qu ho trq phát triên hcp the xà ra di yà di 
vào hot dng có nghTa rat quan trc)ng trong vic tháo gc mt phân khó khn y 
tiêm hrc tãi chmnh cho các hçxp tác xã, giüp cho mt)t sO hçp tác xa có yOn môt hoat 
dng, to them yjéc lam, tang thu nhp cho x vien và nguiM lao dtng. 

S dii du näm 2021: 0 triu dng; Thrc hin näm 2021, tng s thu cüa qu5 
là 8.310 triu dOng; Tong so chi qu là 8.310 triu dông; So dii nguOn den 
31/12/2021 là 0 triu dông. 

2.6. Qu5 h trq nông dan: 
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Qu5 h trçi nông dan tinh duçic thành 1p theo chü tnrang cüa Tinh üy t?i 
Cong vn so 66-CViTU ngày 19/4/1996. Nguôn thu cüa qu tü nguôn von do TW 
Hi Nông dan Vit Nam üy thác theo Quyêt djnh 1201 -QD/FINDTW ngày 
3 1/12/2013; nguôn von do ngãn sách tinh cap hang nàm; Nguôn von vn dng các to 

chüc, cá nhân trén dja bàn tinh, nguôn von trIch tang nguôn thu phI theo Quyêt djnh 
908-QDIHNDTW ngày 15/11/2011 cüa Ban Thu?mg vi Trung ucing Hi Nông dan 
Vit Nam. 

Nhim vi cüa qu5: Thrc hin theo Thông tu 69/2013/TT/BTC ngày 
21/5/2013 cüa B Tài chInh ye hithng dn ché dt quãn l tâi chInh dôi vri các Qu 
Ho trçl Nông dan thuc h thông Hti Nông dan Via Nam và di.rcrc thu phi trên so 
von cho vay trçi giüp dê trang trài các chi phi can thiêt cho hot dng cüa Qu theo 
nguyen the dam bào bü däp các chi phI hoat dng cüa Qu5, bâo toàn von. 

S du du n.m 2021: 233 triu dng; Thirc hin näm 2021, tng s thu cüa 
qu5 là 1.899 triu dôn; Tong so chi qu là 2.060 triu dOng; So di.r nguOn den 
3 1/12/2021 là 72 triu dông. 

2.7. Qu5 khám chüa bnh cho ng.rbi nghèo: 
Quy ch quãn 1 và si:r dicing Qu khám chila bnh cho ngtrii nghèo trên dja 

bàn tinh dugc thirc hin theo Quyêt djnh so 26/2014/QD-UBND ngày 03/6/2014 cüa 
UBND tinh, Quyêt djnh sO 01/2015/QD-UBNDngày 21/01/2015 vàQuyêt djnh sO 
10/2016/QD-UBND ngày 29/3/2016 sira dOi, bô sung Quyêt djnh sO 26/2014/QD-
UBND ngày 03/6/20 14. 

Ngun thu cüa Qu5: Qu hoit dng khOng vi miic dIch lçii nhu.n, các thành 
viên cüa Qu hot dng theo hinh thüc kiêm nhim. Hang näm, 1p kê hoch sCr 
ding kinh phI trInh UBND tinh cap tt'r nguôn ngãn sách nhà nithc; vn dng sir dóng 
gop cüa các tO chi'ic cá than trong và ngoài nuOc ho trçr Qu5; to chrc quãn l chi trã 
các khoãn kinh phI hO trçl Qu5 cho h nghèo khi tham gia khám chCia bnh ti các ca 
sr y tê trén dia bàn. 

S di.r du nãm 2021: 0 triu dng; Thtrc hin nàm 2021, thng s thu cüa qu 
là 14.000 triu dông; Tong sO chi qu là 9.978 triu dOng; SO di.r nguôn den 
31/12/2021 là 4.022 triu dông. 

2.8. Qu5' bão v môi trtr?mg: 
Qu5' bão v môi tnrng tinh duqc thành 1p theo Quyt djnh so 3 147/QD-

UBND ngày 09/12/2016 cüa UBND tinh; TO chirc và hot dng cüa qu5 thirc hin 
theo Diêu 1 qu ban hành ti Quyêt djnh so 3 149/QD-UBND ngày 09/12/20 16. 

Nguôn thu cüa Qu: Ngân sách nhà nuâc cp h trçi; tin k qu cãi tao, phiic 
hOi mOi tnthng dOi vâi hoit dng khai thác khoáng san và các nguôn tài trq, dóng 
gop, üy thác cüa t chüc, cá than trong và ngoài ntrâc. 

Qu5 thrc hin h trq tãi chinh cho t chüc, cá than có các chucing trinh, dir 
an, nhiêm vu và các hoat dng nhm phOng, chng, kMc phiic ô nhim va s1i Co mOi 
trithng, bào ton tài nguyen thiên nhiên và da dung sinh hçc trên dja bàn toãn tinh 

S du dAu näm 2021: 10.291 triu dng; Thrc hin nãm 2021, tang s thu cUa 
qu5 là 1.011 triu dng; Tong so chi qu là 140 triu dOng; So diz nguôn den 
31/12/2021 là 11.162triudOng. 
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2.9. Qu5' bão v và phát trin rü'ng: 
Ngày 20/3/2012, UBND tinh ban barth Quyt djnh s 472/QD-UBND v vic 

thành 1p Qu bão v và phát triên r1rng tinh dé thirc hin chüc nang huy dng, tiép 
nhn và quãn 1, sir diing các nguôn lirc tâi chInh cho hoat dng bão v và phát triên 
thng theo quy djnh cüa Chinh phil Diêu 1 to chrc và hot dng cUa Qu phát triên 
thng thrc hin theo Quyêt djnh so 09/2013/QD-UBND ngày 09/4/2013 cüa UBND 
tinh. 

Ngun thu cüa Qu gm: Nhn üy thác tài trcY cüa các t chirc, cá nhân trong 
nuâc và ngoài nisâc theo hçip dông nhn üy thác (phán phI d/ch v üy thác); tiêp 
nhmn üy thác tiên chi trâ djch vtl môi tnl?ing thng; tiêp nhn tiên trông thng thay the; 
thirc hiên Uy thác chi trã DVMTR vài các to chüc cá nhãn 

Cong tác quãn l sir ding, ngun vn qu5' thirc hin theo quy djnh cUa Chinh 
phü và các quyêt djnh cüa UBND tinh hang nam ye giao kê hoach thu, chi cüa qu; 
Qu dã triên khai thirc hin cOng tác tuyên truyen, phô biên vâ triên khai chInh sách, 
pháp 1ut ye bâo v và phát triên thng; Thu nghim và phô biên, than rng mô hIrih 
bâo v và phát triên thng, quân l thng ben vttng; H trçl kinh phI dê chông chat, phá 
thng và san xuât, kinh doanh, vn chuyên lam san trái phép. . .Thirc hin chixong 
trinh, dir an ho.c các hoat dng phi dir an khác do các tO chüc, cá nhãn trong va 
ngoài nithc u9 thác; qua do dâ gop phãn thirc hin nhim vi bão v và phát triên vOn 
thng, trng buâc tio thu nhp cho ngii?ii trông thng trên dja bàn. 

S du du näm 2021: 32.562 triu dng; Thirc hin närn 2021, tng sé, thu cUa 
qu5 là 35.752 triu dOng; Tong sO chi qu là 27.560 triu dông; So du nguôn den 
31/12/2021 là 40.754 triu dông. 

2.10. Qu5 phông chng thiên tai tinh: 
Qu phông, chng thiên tai tinh duçc thành 1p theo Quyt djnh s 2180/QD-

UBND ngày 10/8/2017; To chirc và boat dng Qu5' phông, chông thiên tai tinh 
Quãng Tn thirc hin theo Quy ché ban hành kern theo Quyêt dlnh  sO 245 6/QD-
UBND ngày 08/9/2017 cüa UBND tinh. 

Sé dii du nàrn 2021: 3.275 tniu dng; Thirc hin nàm 2021, tng sê, thu cüa 
qu5' là 4.862 triu dOng; Tong sO chi qu là 2.096 triu dOng; So dii nguôn den 
31/12/2021 là 6.041 tniudông. 

2.11. Qu5 dn on dáp nghia: 
Qu dn on dáp nghia các cp trên dja bàn tinh thirc hin theo Nghj djnh 

s 45/2006/ND-CP này 28/4/2006 cüa Chinh phü ye vic ban barth Diêu l quãn 19 
và sü ding Qu5 Den on dáp nghia; Quyêt djnh so 15/2013/QD-UBND ngày 
19/6/2013 cüa UBND tinh ye vic ban hành quy che vn dng, quãn 19 và sü diing 
Qu5 dn an dáp nghia. 

Nhim vi chi cüa Qu': Thirc hin tu bô nghia trang, dài tlx&ng nim, xay 
drng nhà bia ghi ten lit s; h trçl xây drng và sua chüa nhà i dOi yài nguii CO 
cong vui each mng ho.c than than liit s cüa h9; thàm hói, ho trg nguñ có Cong 
v&i each mng hoc than than cüa h9 kbi Om dau, khám, chüa bênh và khi qua dôi 
ma gia dInh gp khó khàn, chi các hoat dng quãn 19 qu5, trao tng so tiêt kim. 
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Ngun thu cüa Qu: Hang nm Ban quàn 1,2 qu vn dng dóng gop xây drng 
Qu tir các co quan nhà nuóc, &m vi s1r nghip cüa nhà nuóc, to churc chInh tn, tO 
chüc chInh ti-j- xã hi, các co quan qun sr, cong an, các co sâ van hóa, y té, giáo 
diic, the diic the thao, các doarih nghip dóng trên dja bàn thành phô. 

S du du nãm 2021: 4.403 triu dng; Thrc hin nàm 2021, tang s thu cüa 
qu là 724 triu dông; Tong so chi qu5 là 1.193 triu dông; So du nguôn den 
31/12/2021 là 3.934 triu dông. 

2.12. Qu5 bão trq tré em: 

Qu báo ti-a tré em tinh ducic thành lap theo Quyt dinh s 227 1/QD-UBND 
ngày 06/11/2009 cüa UBND tinh Quãng Tn; Qu5 duçic quãn l và si:r diing theo quy 
djnh t41 Thông tu so 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 cüa B Tài chinh ye vic 
huâng dan quãn l và sü dimg Qu5 báo trçl tré em. 

Nhim vii chi cUa Qu: Hang näm can cli ngun thu, Qu5 bão trçY tré em b tn 
kinh phi h trci cho các chuong trInh phu thutt chotré em khuyêt tot; Chuang trinh 
cap h9c bong cho trè em tti tinh và các tinh khác; Ho trçl xây dimg, slra chUa, cái tio 
nãng cap lirp mu giáo, diem vui choi, giái tn, cong trInh nuic s.ch cho trt.thng mâm 
non a các xã khó khän, ving sâu, vüng xa, vüng biên gi&i, vüng can cü cách mng; 
h trçi dt xuât tré em ving thiên tai, djch bnh, tai nn rüi ro, tré em yang dc bit 
khó khän. 

S du du narn 2021: 591 triu dng; Thc hin näm 2021, tng s thu cüa 
qu là 5.090 triu dông; Tong sO chi qu5' là 5.188 triu dông; So di.x nguôn den 
3 1/12/2021 là 493 triu dông. 

2.13. Qu5 cfru tro': 

Qu5 clru trq tinh duqc thành lip, hoit dng tuân theo quy djnh ti Nghj djnh 
sO 64/2008/ND-CP ngày 14/5/2008 cüa ChInh phü ye vn dng, tiêp nhn, phãn phôi 
và sIr diing các nguôn dóng gop tir nguyen ho trq nhãn dan khäc phic khó khàn do 
thiên tai, bOa hon, sir cô nghiêm tr9ng, các bnh than mac bnh hiêm nghèo; Quyêt 
ctjnh sO 47/QD-MT ngày 06/11/2009 cüa Ban Thu?mg trçrc UBMTTQVN tinh. 

S di.r du nàm 2021: 65.202 triu dng; Thirc hin näm 2021, tong s thu cUa 
qu là 27.248 triu dông; Tong sO chi qu là 53.900 triu dông; So du nguôn den 
31/12/2021 là 3 8.549 tniu dông. 

A A 2.14. Quy nn nhan chat dcc da cam: 

Ngày 01/7/2016, UBND tinh Quãng Tn có Quy& djnh s 1499/QD-UBND 
ye vic chuyen Qu$ bâo trçi nn than chat dc da cam trirc thuc Hôi Chü thp dO 
sang trirc thuc Hi Nn nhan chat dc da camldioxin tinh, dôi ten thãnh Qu' nn 
th chat dc da cam tinh Quãng Trj và cong nh.n Diêu l Qu5'. 

S du du nàm 2021: 207 tniu dng; Thirc hin nãm 2021, tng s thu cüa 
qu5 là 0 triu dông; Tong so chi qu9 là 0 triu dông; So dix nguôn den 31/12/2021 là 
207 triu dông. 

2.15. Qu5 h trq phy nil nghèo: 
Qu5 hot dng theo cci ch quãn l tâi chInh quy djnh tai  Quyt djnh s 

66/2007/QD-BTC ngày 31/7/2007 cüa B Tài chinh ban hành quy chê hot dng cOa 
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qu5 h trçi ph nU nghèo thuc Hi lien hip phii n Vit Nam. Qu có mlic tiêu gop 
phãn thirc hin m%ic tiêu Chung trmnh quôc gia ye xoá dói giãm nghèo và vic lam, 
thirc hiên cong bang xã hôi, Cai thiên dcn sOng, nâng cao dia vi kmh tê cho phu nr va 
thüc day bIthi dàng giâi; gop phãn cüng cô, phát triên to chüc Hi. 

S dir du näm 2021: 2.058 triu dng; Thrc hin näm 2021, tOng so thu cüa 
qu là 0 triu dông; Tong so chi qu là 0 triu dong; So du nguôn den 3 1/12/2021 là 
2.05 8 triu dOng. 

2.16. Qu5 Hi chü thp dO tinh: 

Qu duqc hInh thành ttr các ngun: dóng gop tir nguyen,  tài trçi, vin trq cUa 
to chirc, cá than trong và ngoài nixOc, ho trçl tr ngân sách nhà niiOc, các khoãn thu 
hçp pháp khác và bang chInh ni 1irc cüa Hi, cong dông trach nhim trong hi vien. 
VOi các qu5 nguôn vn dng üng h nhir: dja chi nhãn do, hiên máu tInh nguyen,  tét 
vi ngi.r?i nghèo. 

S dis du näm 2021: 5.292 triu dng; Thrc hin nãm 2021, tng s thu cOa 
qu là 128 triu dông; Tong so chi qu5 là 3.990 triu dông; So du nguôn den 
3 1/12/2021 là 1.430 triu dông. 

2.17. Qu5' Cong düc: 

S dir du näm 2021: 3.006 triu dng; Thirc hin nãm 2021, tang s thu cüa 
qu là 644 triu dông; Tong so chi qu5 là 1.598 triu dOng; So dtx nguôn den 
31/12/2021 là 2.052 triu dông. 

(Biéu tang hcip dInh kern) 

Trên day là báo cáo quyt toán thu, chi các qu5 tài chinh nba nuóc ngoài ngãn 
sách do cap tinh quãn l näm 2021. 

UBND tinh kmnh báo cáo HDND tinh xem xét./j 

Ntiinhn: 
- HOi dông nhân dan tinh; 
- Chü tjch, các PCT; 
- Sâ Tãi chInh; 
- Luu: VT,  TCTM.4' 
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STT Ten Qu5 

K hoch näm 2021 Thuc hiên nãm 2021 

So dir aen 
31/12/202 1 

ng ngun vn phát 
sinh trong nàm 

Tong sir 
diing 

A nguon 
VOfl 

trong 
nãm 

Chênh 
Tng ngu1n vn 

phát sinh trong nãm Tong sir 
diing 
ngun 

von trong 
näm 

Chênh 
1ch 

ngun 
trong 
nàm 

S dir dn 
ngày 

3 1/12/2020 
Tong so 

Trong do: 
H trQr tir 

NSDP 
(nk co) 

lêch 
nguon 
trong 
nam 

Tong so 

Trong do: 
H trç tir 

NSDP 
(neu co) 

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 1 0=1+6-8 

Tng cong 326.225 201.953 107.520 140.233 61.881 345.931 195.207 145.166 200.765 526.990 

1 QupháttrindAttinh 194.251 92.000 92.000 0 92.000 228.335 179.687 13.486 214.849 409.100 

2 Qu5vIngu?yinghèo 1.843 12.710 11.159 1.550 12.710 11.159 1.550 3.393 

3 Qukhuyênhoctinh 1.456 5.188 4.491 697 5.188 4.491 697 2.153 

4 Qu5'pháttrinKhoahcvàCôngngh 1.555 30 0 30 0 30 0 16 14 1.569 

5 QuhtrgpháttrinHcptácxàtinh 0 7.900 1.000 7.900 0 8.310 1.000 8.310 0 0 

6 QuHtrcNongdãn 233 1.899 2.060 1.899 2.060 -161 72 

7 Qukhamchabnhchongiinghèo 0 14.000 14.000 14.000 0 14.000 14.000 9.978 4.022 4.022 

8 QUyBaovmoitruông 10.291 1.011 140 871 1.011 140 871 11.162 

9 Qubaovvapháttrinr&ng 32.562 27.457 31.644 -4.187 35.752 27.560 8.192 40.754 

10 Qüy Phông chng thiên tai 3.275 4.862 2.096 2.766 4.862 2.096 2.766 6.04 1 

11 Qudncindápnghia 4.403 1.000 2.000 -1.000 724 1.193 -469 3.934 

12 Qubaotrvtrêem 591 5.020 520 5.020 0 5.090 520 5.188 -98 493 

13 Qu ci.ru trci 65 .202 27.248 53.900 -26.653 27.248 53.900 -26.653 3 8.549 

14 Qu Nan nhân chat dôc da cam tinh 207 0 0 0 0 0 0 207 

15 QuHtrçxphinünghèo 2.058 0 0 2.058 

16 Qu5HiChuthpdó 5.292 128 3.990 -3.862 128 3.990 -3.862 1.430 

17 Qucongdic 3.006 1.500 1.802 -302 644 1.598 -954 2.052 

Do vj. Tniêu dng 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

		2022-12-05T16:11:39+0700


		2022-12-05T16:08:02+0700




